Produtores de municípios do Sul de Minas
reduzem gastos com aquisição de tratores
agrícolas
Aquisição foi feita com recursos do Pronaf Mais Alimentos 19 de Março de 2019 , 15:41

BELO HORIZONTE (19/3/2019) – Para melhorar o desempenho de suas propriedades e diminuir gastos,
produtores dos municípios de Carvalhos e Liberdade, Sul de Minas, decidiram pela aquisição de
tratores e contaram com recursos do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar
(Pronaf) para a compra. Com orientação da Emater-MG, eles optaram pela compra conjunta das
máquinas e conseguiram um desconto considerável.
Ao todo, sete produtores fizeram o financiamento pelo Pronaf. O período de carência para iniciar o
pagamento é de até três anos. O prazo para quitar o empréstimo é de até 10 anos, com juros de
4,60% ao ano.
Para ter acesso ao crédito rural, o grupo procurou a Emater-MG. A empresa elaborou a proposta, o
projeto técnico e vai prestar serviço de Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater).
“A aquisição por meio de compra conjunta possibilitou aos produtores um desconto de até 14% nos
equipamentos, contribuindo significativamente na viabilização do projeto”, informa o técnico da
Emater-MG, André Luiz Resende Araújo. Segundo ele, os tratores possibilitarão maior autonomia dos
produtores nas diversas tarefas de suas propriedades, reduzindo custo de produção e aumentando a
renda das famílias envolvidas.
Luiz Paulo Nogueira tem uma propriedade em Carvalhos, onde produz cerca de 400 litros de leite por
dia. Ele aderiu ao Pronaf e conta com a assistência técnica da Emater-MG. Luiz Paulooptou pela
compra do trator para reduzir custos. “ Por ano eu gasto cerca de R$ 10 mil reais com aluguel de
trator para arar a terra, gradear e plantar. Além disso, tem outros serviços que faço no meu sítio”,
conta. Segundo ele, com a aquisição de um trator, a economia anual será de R$ 7 mil reais.

Pronaf
O crédito rural é uma das oportunidades que o agricultor familiar tem de investir e ampliar a sua
atividade. O Pronaf, por exemplo, tem essa função. O programa financia projetos individuais ou
coletivos, que geram renda aos agricultores familiares e assentados da reforma agrária. O programa
tem taxas e juros que variam entre 0,5% a 5,5% ao ano para a agricultura familiar. Os recursos são
para o financiamento de custeio, investimento e comercialização.
“O Pronaf é uma importante política pública. Tem custo financeiro mais baixo e disponibilidade de
crédito suficiente para atender à demanda nos últimos anos. O Pronaf é que financia os programas,
por exemplo, da reforma agrária”, explica o coordenador técnico estadual da Emater-MG, Roberval
Andrade.
Para acesso ao Programa, os agricultores contam com a orientação técnica da Emater-MG. A Empresa
é uma das entidades responsáveis pela emissão da Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP). A
Empresa acompanha e presta assistência técnica de qualidade para que os recursos sejam aplicados
corretamente para que os agricultores tenham resultados positivos.
Minas Gerais ocupa o 4° lugar na aplicação de Pronaf no ranking nacional. Na safra 2017/2018 foram
aplicados R$ 2,3 bilhões, num total de 109.151 contratos. Na safra 2018/2019, no acumulado até
fevereiro/2019, foram aplicados R$ 1,7 e um total de 95.966 contratos.
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